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Protokół nr 82/V/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 28 lipca 2016 r. w godz. od 900 do 1130 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Wojciech 

Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 

goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono 

uwag (porządek obrad – zał. nr 2). 

3.  Protokół Nr 81/V/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 

1. Wniosek Geodety Powiatowego dot. zawarcia porozumienia  

w/s współpracy przy tworzeniu i utrzymaniu krajowej bazy 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Realizacja projektu 

K-GESUT (druk nr 1/82). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, 

Kartografii i Katastru – Wojciech Kowalski. 

 

Na wniosek Geodety Powiatowego, Zarząd jednogłośnie wyraził 

zgodę na podpisanie porozumienia w/s współpracy przy tworzeniu  

i utrzymaniu krajowej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu (K-GESUT). Jednocześnie Zarząd zobowiązał Wydział GP do: 

- wystąpienia do minimum pięciu podmiotów geodezyjnych przy 

składaniu zapytania o cenę, 

- wskazania w zapytaniu, że każdy obszar ewidencji powinien być 

osobno wyceniony i podany termin jego wykonania, 

- zawarcia klauzuli w samym zapytaniu, że ostateczny zakres prac 

zostanie ustalony po zapoznaniu się z ofertami, 

- złożenia wniosku o uporządkowanie Wieloletniego Planu 

Finansowego  w związku z wcześniejszym wprowadzeniem EGIB, 

- wystąpienia we wskazanym terminie do Zachodniopomorskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

o zmianę przeznaczenia dotacji. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GP”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii  

i Katastru – Wojciech Kowalski. 
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2. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji dot. 

zapoznania się z raportem stanu ubezpieczeń powiatu gryfińskiego 

oraz przedłużenia umowy serwisu brokerskiego z firmą Nord 

Partner Sp. z o.o., której przedmiotem jest wykonywanie obsługi 

brokerskiej w zakresie interesów ubezpieczeniowych Powiatu 

Gryfińskiego (druk nr 2/82). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji  

- Agnieszka Turek. 

 

Po zapoznaniu się z raportem stanu ubezpieczeń powiatu 

gryfińskiego, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie Aneksu 

nr 5 do umowy Serwisu Brokerskiego z dnia 5 sierpnia 2008 r. z firmą 

Nord Partner Sp. z o.o., której przedmiotem jest przedłużenie umowy 

na wykonywanie obsługi brokerskiej w zakresie interesów 

ubezpieczeniowych Powiatu Gryfińskiego. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OR”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji  

- Agnieszka Turek. 

 

3. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na prowadzenie nadzoru 

inwestorskiego w branży sanitarnej nad inwestycją  

pn. „Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie  

w zakresie pomieszczeń parteru, III pietra oraz budowy windy  

dla niepełnosprawnych” (druk nr 3/82). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Inspektor w Wydziale Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych – Stojan Diakowski. 

 

Na wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na prowadzenie 

nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej nad inwestycją  

pn. „Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie 

pomieszczeń parteru, III pietra oraz budowy windy dla 

niepełnosprawnych”, Zarząd jednogłośnie dokonał wyboru 

Wykonawcy Nadzór-Projektowanie-Kosztorysowanie Wykonawstwo 

Sieci Instalacji Sanitarnych mgr inż. Krzysztof Parys z Chojny  

z oferowaną ceną w wysokości 4 797,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 
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4. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na prowadzenie nadzoru 

inwestorskiego w branży elektrycznej nad inwestycją  

pn. „Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie  

w zakresie pomieszczeń parteru, III pietra oraz budowy windy  

dla niepełnosprawnych” (druk nr 4/82). 

 

Na wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na prowadzenie 

nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad inwestycją  

pn. „Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie 

pomieszczeń parteru, III pietra oraz budowy windy dla 

niepełnosprawnych”, Zarząd jednogłośnie dokonał wyboru 

Wykonawcy Projektowanie i Nadzór Robót Elektrycznych Ryszard 

Sznigir z Gryfina z oferowaną ceną w wysokości 9 840,00 zł brutto. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego 

w Gryfinie na 2016 r. - Wydziału „OŚ” (druk nr 9/82). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę nazwy 

zadania w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 na „Dokumentacja 

projektowa na modernizację i remont systemu grzewczego wraz  

z konserwacją stolarki okiennej w budynku przy ul. 11 Listopada 16D 

w Gryfinie”, oraz zmianę planu finansowego Starostwa Powiatowego  

w Gryfinie na 2016 r. w następujący sposób: 

- zmniejszenie w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 o kwotę 

30 000,00 zł na zadaniu pod nazwą „Dokumentacja projektowa na 

modernizację i remont systemu grzewczego wraz z konserwacją 

stolarki okiennej w budynku przy ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie”, 

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 o kwotę 30 000,00 

zł na zadaniu pod nazwą „Wykonanie instalacji c.o. w budynku przy 

ul. Dworcowej 1 w Chojnie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „OŚ”, 

„RI” i „FK”. 

 

6. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych i Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa w/s zatwierdzenia wyboru oferty  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
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pn. „Konserwacja stolarki okiennej w budynku Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d” (druk nr 5/82). 

 

Na wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji  

i Zamówień Publicznych i Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa, po rozpatrzeniu ofert, Zarząd jednogłośnie 

zatwierdził wybór wykonawcy tj. firmy Pisarczyk Stolarka Drewniana, 

Bogdan i Andrzej Pisarczyk z Gryfina z oferowaną ceną w wysokości 

87 947,07 zł brutto, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn. „Konserwacja stolarki okiennej w budynku Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „RI”  

i „OŚ”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuścił Inspektor w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień 

Publicznych – Stojan Diakowski. 

 

7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie dot. zapoznania się z koncepcją projektu oraz podjęcie 

uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego przy 

realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rodziny - Razem 

możemy więcej” (druk nr 6/82). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka.   

 

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie, Zarząd jednogłośnie zatwierdził koncepcję projektu  

pn. „Partnerstwo na rzecz rodziny - Razem możemy więcej”, dalej 

omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego przy realizacji 

projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rodziny - Razem możemy więcej”, 

gdzie wprowadził zmiany. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gryfinie do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego przy realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz 

rodziny - Razem możemy więcej” wraz ze zmianami? 

 
Za – 4 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  
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Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 248/2016 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gryfinie do reprezentowania Powiatu 

Gryfińskiego przy realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz 

rodziny - Razem możemy więcej”. 

Jednocześnie zobowiązał Dyrektora do: 

- złożenia wniosku o wprowadzenie zadania do Wieloletniego Planu 

Finansowego  w związku z terminem jego realizacji. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 
Posiedzenie opuścił członek Zarządu Tomasz Siergiej. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Gryfinie – Marianna Kołodziejska-Nowicka. 

 

8. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego  

w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów 

nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych  

o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy - Prawo  

o ruchu drogowym  (druk nr 7/82). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – 

Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na likwidację pojazdu 

wymienionego w protokole nr KM.7135.19.2015.UP z dnia 25 czerwca 

2016 r. Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych 

przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku 

pojazdów na podstawie przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, 

w sposób proponowany przez Komisję (odpłatne przekazanie na stację 

demontażu ZUH „ZENEX-AJV” Zakład Ekspertyz Samochodowych 

mgr inż. Zenon Staszków z Goleniowa za kwotę 370,00 zł brutto, 

zgodnie z umową nr 3/KM/2016 z dnia 18.02.2016 r.). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu  

– Aneta Płóciennik-Śmiałkowska. 

 

Na posiedzenie przyszedł członek Zarządu Tomasz Siergiej. 
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9. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany planu 

finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 

r. - Referatu „I” (druk nr 8/82). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Kierownika Referatu 

Informatyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 

750 rozdziale 75020 § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę  

15 631,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków 

bieżących w dziale 750 rozdziale 75020 § 4360 opłaty z tytułu zakupu 

usług telekomunikacyjnych, z przeznaczeniem na opłaty za 

świadczenie usługi Biznesowy VPN.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Referatowi „I”  

i Wydziałowi „FK”. 

 

10. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego 

w Gryfinie na 2016 r. - Wydziału „OŚ” (druk nr 10/82). 

 

 Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zmianę nazwy 

zadania w dziale 852 rozdziale 85202 § 6050 na „Opracowanie 

dokumentacji projektowej i modernizacja c.o. w DPS w Nowym 

Czarnowie oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w DPS  

w Moryniu”. Po wyłonieniu projektanta na wykonanie dokumentacji 

projektowej modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. w DPS w Nowym 

Czarnowie, na zadaniu pozostały środki, które mogą być przeznaczone 

na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w DPS w Moryniu. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałom „OŚ”, „RI”  

i „FK”. 

 

11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych 

jednostki na 2016 r. (druk nr 11/82). 

 

 W związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę  

na dokonanie zmian w planie wydatków jednostki w dziale 854-

Edukacyjna opieka wychowawcza: zmniejsza się o 1 517,25 zł plan 

wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 

pracowników oraz w dziale 801-Oświata i wychowanie: zmniejsza się 

plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 7 799,47 zł, 

przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia 
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osobowe pracowników o 20 272,68 zł. Jednocześnie rozwiązuje się 

rezerwę celową budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu oświaty 

i wychowania o 12 473,21 zł.  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki 

na 2016 r. (druk nr 12/82). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian                       

w planie wydatków na realizację projektu „Wychowanie zdrowotne  

na całe życie” w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-

Pozostała działalność o 13 624,43 zł (zmniejsza się zakup usług 

pozostałych, przy jednoczesnym zwiększeniu zakupu materiałów  

i wyposażenia). 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

13. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki 

na 2016 r. (druk nr 13/82). 

 

 W związku z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Chojnie, Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na 

dokonanie zmian w planie wydatków jednostki w dziale 854-

Edukacyjna opieka wychowawcza; zmniejsza się o 1 665,00 zł plan 

wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym 

zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe 

pracowników. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

14. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki 

na 2016 r. (druk nr 14/82). 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym 

zmniejsza się o 2 400,00 zł plan wydatków na zakup usług 

remontowych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na 
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wynagrodzenia bezosobowe, w związku z koniecznością zatrudnienia 

osoby do wykonania remontu nawierzchni podłogi. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”  

i Dyrektorowi jednostki. 

 

15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu 

powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu 

Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania 

uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (druk  

nr 15/82). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu  

w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały 

budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, gdzie wprowadził 

zmiany. 

 
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu 

Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu 

Gryfińskiego na 2016 rok, wraz z poprawkami? 

 

Za – 4 osób, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 249/2016 w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 

Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „FK”. 

 

 

16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Zarząd zapoznał się z: 

- pismami Prezesa Zarządu Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. znak: 

27/2016/SZG/GB i znak: 28/2016/SZG/GB dot. nieruchomości w Chojnie położonej 

przy ul. Kościuszki 10, 

- pismem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie znak: 

K.0010.317.HB.2016 dot. zbadania uchwały nr 246/2016 Zarządu Powiatu z dnia  

14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały 

nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, przez Kolegium 

RIO w Szczecinie. 
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Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 82/V/2016. 

 

Protokół sporządziła Dominika Konopnicka ________________________________ 

 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej …………………………….. 


